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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG 
EDITAL Nº 1, DE 6 DE OUTUBRO DE 2022 

 
 

 
RETIFICAÇÃO II 

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG, com base na legislação municipal vigente e 
no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do Edital nº 1, de 6 de outubro de 2022, nos termos a seguir: 

 
1. Fica retificado o subitem 3.6.12 do Edital nº 1/2022: 

 
ONDE SE LÊ: 
3.6.12 O Instituto Consulplan disponibilizará no site www.institutoconsulplan.org.br a lista das inscrições deferidas e 
indeferidas (se houver), a partir do dia 6 de janeiro de 2023, para conhecimento do ato e motivos do indeferimento para 
interposição dos recursos, no prazo legal.  
 
LEIA-SE: 
3.6.12 O Instituto Consulplan disponibilizará no site www.institutoconsulplan.org.br a lista das inscrições deferidas e 
indeferidas (se houver), a partir do dia 6 de fevereiro de 2023, para conhecimento do ato e motivos do indeferimento 
para interposição dos recursos, no prazo legal.  

 
2. Fica retificado o subitem 4.4 do Edital nº 1/2022: 

 
ONDE SE LÊ: 
4.4 A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, 
bem como a relação dos candidatos que tiverem os pedidos de atendimento especial deferidos ou indeferidos para a 
realização das provas, será divulgada no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir do dia 6 de janeiro 
de 2023. 

 
LEIA-SE: 
4.4 A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, 
bem como a relação dos candidatos que tiverem os pedidos de atendimento especial deferidos ou indeferidos para a 
realização das provas, será divulgada no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir do dia 6 de 
fevereiro de 2023. 
  

3. Ficam retificados os subitens 9.1 e 9.2 do Edital nº 1/2022: 
 

ONDE SE LÊ: 
9.1 Será aprovado o candidato que obtiver aprovação nas provas escritas objetivas de múltipla escolha, provas 
discursivas (quando houver) e nas provas práticas (quando houver). 
 
9.2 A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas escritas objetivas de múltipla 
escolha e provas discursivas (quando houver).  
 
LEIA-SE: 
9.1 Será aprovado o candidato que obtiver aprovação nas provas escritas objetivas de múltipla escolha e nas provas 
práticas (quando houver). 
 
9.2 A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas escritas objetivas de múltipla 
escolha. 

 
Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, permanecendo 
inalterados os demais itens do Edital. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
 
Santos Dumont/MG, 28 de outubro de 2022. 

 
LUCIANO GOMES 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 


